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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم  

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ،،  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 فيه حديث جمعت  "  الواعي في تصحيح حديث: زمارة الراعي" بعنوان: فهذا جزء حديثي   
عن نافع، قال: سمع ابن ُعمَر ِمْزمارًا، قال: فَوَضع »: المرفوع عبد الله بن عمر رضي الله عنه

ال،  إْصَبعيه على ُأُذنَ ْيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافُع َهْل َتسمُع شيئاً؟ قال: فقلت:
فَسِمَع مثَل هذا، فصنع مثل  -  -قال: فَرفَع إصَبعْيه من ُأُذنَيه، وقال: كنُت مع النبي 

 «.هذا 

أختلف فقد كما سيأتي تفصيله، ،  مرفوعا  ثابت، محفوظ حديث  وخالصة الحكم عليه أنه      
 .جمهورهمصححه فضعفه البخاري و فيه العلماء 

  :فأبدأ بذكر    

 (7ص )                          لفظ الحديث. -
 (7ص )                   الحكم على الحديث. -
 (8ص )                         مخارج الحديث. -
 (8ص )                 مدار الحديث.          -
 (8ص )    من صحح من العلماء               -
 (9ص ) نقل أقوال وتطبيقات من صرح من العلماء بصحته. -
ص        .من ي صحح الحديث على شرطه واطلع على الحديث، ولم ينقل عنه أنه أعله -
(11) 

 (13ص ) نقل أقوال وتطبيقات العلماء من ي صحح الحديث على شرطه بتوثيق رجال إسناده -
 (16ص )      .من ضعفه من العلماء -
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 (16ص ) نقل أقوال العلماء ممن صرح بضعف الحديث. -
 (17ص ) .ضعف الحديث بتضعيف بعض رجاله إسناده، أو أعرض عن االحتجاج بهمن  -
 (17ص ) علة الحديث عند من ضعفه   -

 (18ص )            .سليمان بن موسى األشدقترجمة  -

 (38ص )    الطريق الثاني للحديث )عن ميمون بن مهران(  -
 (39ص )   الطريق الثالث للحديث )عن المطعم بن المقدام(  -
 (04ص )                                          . الخالصة -
 (01ص )      فوائد حديثية من خالل تخريج هذا الحديث.   -
 

 
 

 :البحث والترتيبهذا في  منهجي
 
 في هذا الجزء. ألهم ما يحتاج إلى التنبيه عليهوأعرض فيه لما قمت به  

فما أنقل فيه قول عليها، وحررت الحكم على أسانيدها، الحديث التي وقفت  مخارججمعت  :أوالً 
خالصة الحكم في الراوي إذا كنت موافقا   فهوأو الذهبي، )وال أتعقبه بشيء( الحافظ ابن حجر، 

 رحمه الله. مالقوله
 وقد قسمتهم على النحو التالي: ،حكم العلماء على الحديث : ثانياً 

  (1) من صحح الحديث من العلماء. -1
  (2) بحكمه على رجال إسناده. ح الحديث على شرطه حمن ي ص -2
 من ضعف الحديث صراحة. -3

                                                           

أو في كتاب  حة. أو أخرجه في صحيحهاروى الحديث كامال  بسنده ومتنه، وصححه صر عالم بالحديث وهم كل  (1)
 غيره وصححه. عن النقل ، أو ذكراشترط الصحة

كل من لم أجد أنهم عرفوا ، أو  ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده ،الحديث أو ذكره عن غيرهعرف وهم كل من  (2)
 الحديث، لكن وثق رجال إسناده.
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  من ي ضعف الحديث على شرطه. -0
 

وذكرتها في  تي وقفت عليها في األسانيد والمتون()وهي األخطاء المطبعية ال ح نسختكصح:  ثالثاً 
 .هامش الجزء

 
 .عمدة من صحح الحديثنه أل سليمان بن موسى األشدق: توسعت في ذكر ترجمة  رابعاً 

إتمام تهذيب الكمال في أسماء من كتابي " سليمان بن موسى األشدقخامسا  : أخذت ترجمة 
إنما  سليمانولم أسق كل ما قيل في من الجرح والتعديل،  أقوالهمفيما يخص " ورتبت الترجمة الرجال

 . اقتصرت على المهم للحكم عليه من حيث الجرح والتعديل
   

 أسأل التوفيق والسداد.والله   
         

 وكتبه :                                                     

 محمد بن عبده بن محمد البعداني                                                 

  أبو عمار اإلدريسي                                                         
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 : [لفظ الحديث]

عن نافع، قال: سمع ابن ُعمَر ِمْزمارًا، قال: فَوَضع إْصَبعيه على ُأُذنَ ْيه، ونأى عن     
؟ قال: فقلت: ال، قال: فَرفَع إصَبعْيه من ُأُذنَيه،  الطريق، وقال لي: يا نافُع َهْل َتسمُع شيئاً 

 «.فَسِمَع مثَل هذا، فصنع مثل هذا -  -كنُت مع النبي »وقال: 

 : [الحديث على الحكم ]   

 .صحيح حديث   

والحديث رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواه عنه نافع مولى ابن عمر  
 ومجاهد بن جبر.

ال يصح من حديث مجاهد، ألنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو طريق مجاهد، فأما   
عن ليث بن أبي سليم عن ، (1941/ ح 613/ 1) ه"سنن" في ، أخرجه ابن ماجدضعيف

 مجاهد عن ابن عمر مرفوعا  .

لو اعتبرنا أن ليث  متابعا  ، ويصلح الثقات فقد جعلوه عن نافع عن ابن عمرليث خالف    
 (3)مجاهيل شيوخ أن يقول: نافع، وليث يروي عن وكان الصواب  مجاهدأخطأ في ذكر 

 أن ومع ضعف ليث بن أبي سليم يحتمللكنه عن ابن عمر يصلح أن يكون متابعا ، و واختلط، 
وغيره متابعات  (0)األتي ذكرها، وذكر الطبراني رواة األسانيد األخرى دحهذا السند أل يعود

 .الحديث ولم يذكروا منها هذا الطريق

 .مجاهدا  متابعا ، لنافعأن يكون  أن ال يصلح بن أبي سليم وخالصة طريق ليث  
                                                           

سؤاالت أبي عبيد اآلجري لإلمام أبي داود  قال أبو داود: وسمعت يحيى بن معين يقول: عامة شيوخ ليث ال يعرفون. (3)
 (.098/ ت 99السجستاني )ص: 

، وميمون و هذا الحديث عن نافع إال المطعمولم ير  لم يروه عن المطعم إال خالد تفرد به ابنه محمود ،: الطبرانيقال  (0)
، وتفرد به عن سليمان بن موسى ن أبو المليح الحسن بن عمر الرقيبن مهران ، وسليمان بن موسى، تفرد به عن ميمو 

 (.11/ ح 29/ 1لطبراني )االمعجم الصغير  سعيد بن عبد العزيز.
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 : [الحديث مخارج ]

 .ميمون بن مهرانو ، م طِعم  بن المقدامالورواه عن نافع كل من : سليمان بن موسى األشدق، و  

 عن نافع عن ابن عمر مرفوعا  .سليمان بن موسى أما طريق 

 وأبو ، (0969/ ح 20/ 9)و(، 0939/ ح 132/ 8) ه"مسند في " أحمداإلمام فأخرجه     
 لبيهقي، وا(163/ 0) "الطبقات الكبرىوابن سعد في "، (2384/ح0/96)"سننه"في داود 

األمر بالمعروف والنهي عن في "لخالل ، وا(24997/ ح 379/ 14) "السنن الكبرى" في
في وابن عدي ، (693/ ح 068/ 2) ه"صحيحفي "ابن حبان ، و (68)ص:  "المنكر

، (1379/ ح 103/ 2) ه"فوائدفي "تمام و  ،(264/ 0) "الكامل في ضعفاء الرجال"
تحريم النرد والشطرنج في "آلجري وا، (322/ ح 189/ 1) "مسند الشاميينفي "لطبراني وا

حلية ، وأبو نعيم في "(974/ 7المحلى باآلثار )، وابن حزم (69/ ح 249)ص:  "والمالهي
، وفي (79/ ح 68)ص:  "الورعفي "ابن أبي الدنيا و ، (129/ 6) "األولياء وطبقات األصفياء

 (.66/ ح 63)ص: أيضا   بن أبي الدنياال "ذم المالهي"

 [ مدار الحديث ]

سمع صوت زمارة  عمرابن عن نافع مولى ابن عمر أن  (9)سليمان بن موسىكلهم من طريق   
 . الحديث. راع
    

 : [من صححه من العلماء]

 وقد قسمت من صحح الحديث من العلماء إلى ثالثة أقسام:  

 من صرح من العلماء بصحته. -1
                                                           

أقول: إنما ذكرت مدار الحديث عن سليمان بن موسى مع قول الطبراني، ألن اإلمام أحمد أخرجه من طريق الوليد  (9)
 (.0969/ ح 20/ 9مسند أحمد ) .عن سليمان بن موسى سعيد بن عبد العزيز، ومخلد بن يزيدبن مسلم عن 
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 اطلع على الحديث ولم ينقل عنه أنه أعله.و من ي صحح الحديث على شرطه  -2
)وال يعلم إطالعه على من ي صحح الحديث على شرطه بحكمه على رجال إسناده،  -3

يتضمن الحكم على  حكمه على رجال إسنادهو  ،(بل يغلب عليه اطالعهالحديث 
 الحديث.

ثم أقوم بنقل أقوالهم بحسب وفاتهم، وهذا سرد بأسماهم بغير ذكر ألقوالهم وتصرفاتهم، 
 وتصرفاتهم:

علي و  ،(هـ233)ت: يحيى بن معين و ، (هـ234 بن سعد المعروف بابن سعد )ت:محمد     
ن إدريس أبو محمد بو  ،(هـ201)ت: أحمد بن محمد بن حنبل ، و (هـ230ت: بن المديني )

، (هـ321)ت:  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاويو  ،(هـ277حاتم الرازي )ت: 
ن َعِلّي ب  ، و (هـ369بو أحمد بن عدي الجرجاني )ت: أو  (،هـ390بن حبان )ت: ومحمد 

اَرق ط نّي )ت:  ، (هـ096الظاهري )ت:  علي بن أحمد أبو محمد ابن حزمو  ،(هـ389ع َمر الدَّ
محمد ب ن ناصر ب ن م َحمَّد الحافظ، أبو و  ،(هـ098الحسين، أبو بكر البيهقي )ت: أحمد بن و 

)ت:  األلبانيالشيخ و  (،هـ799ابن رجب الحنبلي )ت: و ، (هـ994 )ت: الفضل الس المي
 .رحمهم الله جميعا  . (هـ1024

 

 [من صرح من العلماء بصحتهنقل أقوال وتطبيقات ]

شرح ، فقد أخرجه (هـ321الطحاوي )ت: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة  -1
  (6) .ابن عمر عنعن نافع  ميمون بن مهران من طريقمشكل اآلثار 

األحاديث الصحيح التي أنه يخرج وقد قال الطحاوي في مقدمة كتابه شرح مشكل اآلثار:    
  (7) فيها إشكال ويشرحها.

                                                           

  .(9237/ 207/ 13)لطحاوي شرح مشكل اآلثار  (6)
 فيها التثبت ذوو نقلها التي المقبولة باألسانيد وسلم عليه الله صلى عنه المروية اآلثار في نظرت وإنيقال الطحاوي:  (7)

 قلبي فمال الناس أكثر عن فيها بما والعلم،  معرفتها يسقط مما أشياء فيها فوجدت،  لها األداء وحسن،  عليها واألمانة
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 .(693/ ح 068/ 2) "صحيحه"، أخرجه في (هـ390بن حبان )ت: ومحمد  -2
، أخرجه في المحلى (هـ096أبو محمد ابن حزم الظاهري )ت:  ،علي بن أحمدو  -3

قال أبو محمد: هذه هي الحجة القاطعة ، ومن طريق أبي داود، (974/ 7باآلثار )
  (8) .األسانيدبصحة هذه 

/ 14السنن الكبرى )أخرجه في  .(هـ098أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )ت: و  -0
 (9).(.وسكت عنه البيهقي وسكوته تصحيح، أو تحسين له24997/ ح 379

س ِئل عنه ، (هـ994 )ت: محمد ب ن ناصر ب ن م َحمَّد الحافظ، أبو الفضل الس المي.و  -9
  (14) فقال: هو حديٌث صحيح.

وهذا الحديث: يرويه سليمان بن قال ابن رجب:  ،(هـ799ابن رجب الحنبلي )ت: و  -6
 وقد اختلفوا في سليمان، فوثقه قوم، وتكلم فيه آخرون. م وسى الفقيه الدمشقي، عن نافع.

وتابعه عليه المطعم بن المقدام، فرواه عن نافع أيضا ، خرَّج حديثه أبو داود. والمطعم هذا ثقة 
 جليل القدر.

وتابعهما أيضا : ميمون بن مهران عن نافع، خرَّج حديثه أبو داود أيضا . وروي أيضا  عن مالك    
وعبد الله العمري عن نافع، إال أنه ال يثبت عنهما. فإن قيل: قد قال أبو داود: هذا حديث 

 منكر.

                                                                                                                                                                              

 مشكل شرح .عنها اإلحاالت نفي ومن فيها التي األحكام استخراج ومن مشكلها من عليه قدرت ما وتبيان تأملها إلى
 . (6/ 1) اآلثار

 بخبر إال نحتج لم أننا هذا كتابنا قرأ من وليعلموما سكت عنه ابن حزم في كتبه فهو صحيح عنده، قال ابن حزم:  (8)
 بالله إال توفيقنا وما. نسخه فأوضحنا منسوخا أو ضعفه، فبينا ضعيفا خبرا إال خالفنا وال مسند الثقات رواية من صحيح

 .(21/ 1)البن حزم  باآلثار المحلى .تعالى
 من االكتفاء بالصحيحعلى نحو ما شرطته في مصنفاتي،  .(: ..2/ ص  1)ج قال البيهقي في كتابه دالئل النبوة :  (9)

من السقيم، واالجتزاء بالمعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده، واالعتماد 
على جملة ما تقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ. وبالله التوفيق، وهو حسبي في أموري، ونعم 

 الوكيل.
 "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"في كتابه  (هـ970: تحجر الهيتمي )أحمد بن محمد بن علي بن نقله  (14)

 (.149)ص: 
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وجد في قيل: هذا يوجد في بعض نسخ السنن مع االقتصار َعَلى رواية سليمان بن موسى، وال ي
بعضها. وكأنه قاله قبل أن يتبين له أن سليمان بن موسى ت وبع عليه، فلما تبين له أنه ت وبع عليه 

 رجع عنه.
وقد قيل لإلمام أحمد: هذا الحديث منكر؟ فلم يصرح بذلك، ولم يوافق عليه، واستدل اإلمام 

  (.092/ 2) رجبمجموع رسائل ابن  أحمد بهذا الحديث.
 .(0920) داود أبي سنن ه في صحيحصحيح (هـ1024)ت:  األلبانيالشيخ و  -7

 

 [ولم ينقل عنه أنه أعله ،من ُيصحح الحديث على شرطه واطلع على الحديث]

  (11)في الطبقات الكبرى،، أخرجه (هـ234)ت:  محمد بن سعد المعروف بابن سعد -8
: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن سعد قال .بالنظر إلى إسناده هووثق جميع رجال

 الحديث. عمرابن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر أن 

كان له قدر وجاه بالشام، وكان الوليد ثقة، كثير أما الوليد بن مسلم فقد قال عنه :   -   
  (12) الحديث والعلم.

   (13) وكان ثقة إن شاء الله. :التنوخيسعيد بن عبد العزيز في  قال ابن سعد -
  (10) .: ثقة أثنى عليه ابن جريجسليمان بن موسىفي  ابن سعدقال و  -
 (19) نافع مولى ابن عمر: وََكاَن ثَِقة  َكِثيَر ال َحِديِث. في وقال ابن سعد -

 

  (16)،مسندفي الأحمد اإلمام  أخرجه، (هـ201)ت:  أحمد بن محمد بن حنبلو  -9
: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: اإلمام أحمد قالبالنظر إلى إسناده.  هووثق جميع رجال

                                                           

 (. 122/ 0)البن سعد الطبقات الكبرى  (11)
 (.071/ 7الطبقات الكبرى ) (12)
 (.068/ 7الطبقات الكبرى ) (10)
 (.097/ 7الطبقات الكبرى ) (14)
 (.109متمم التابعين )ص:  -الطبقات الكبرى  (15)
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 عمرابن حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر أن 
 الحديث.

فمحصل كالمه أنه  (18)وتكلم فيه، (17)،اإلمام أحمد وثقهأما الوليد بن مسلم فقد  -
 مقبول الحديث عنده.

قال عبد الله: سئل أبي عن األوزاعي : سعيد بن عبد العزيزوقال أحمد بن حنبل في  -
وسعيد بن عبد العزيز فقال هما عندي سواء، سمعت أبي يقول ليس بالشام رجل أصح 

 (19) من سعيد بن عبد العزيز التنوخي. حديثا  
موسى، وثقه قال ابن الملقن: سليمان بن : سليمان بن موسىوقال أحمد بن حنبل في  -

  (24) أحمد.
   (21) وثقه اإلمام أحمد.فقد ، نافع مولى ابن عمروأما  -

 

في ترجمة سليمان بن  الحديث أخرج (هـ369)ت:  بو أحمد بن عدي الجرجانيأو  -14
حدثنا القاسم : ابن عدي قالووثق جميع رجاله بالنظر إلى إسناده.  (22)في الكامل، موسى

بن زكريا، حدثنا الوليد بن شجاع، ومحمد بن المثنى وحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي 
قالوا، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع أنه  

  .بن عمر اكان مع 
                                                                                                                                                                              

 .(0939/ ح 132/ 8مسند أحمد ) (16)
وقال أبو ، ( 6737/ )31« تهذيب الكمال»ما رأيت من الشاميين أعقل من الوليد بن مسلم. قال اإلمام أحمد :  (17)

زرعة أبي  ان، والوليد، وأبو مسهر. تاريخزرعة الدمشقى: قال لي أحمد بن حنبل، كان عندكم ثالثة أصحاب حديث: مرو 
 ة. المعرف: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلمأيضا  وقال ، (899) الدمشقى

 (. 2/169) والتاريخ
فقال: هو كثير الخطأ، قد كتبتها عن رجل عنه، وقدم إلى  الوليد ي: قلت له )يعنى ألبى عبد الله( فالمروذىقال  (18)

 المروذى . سؤاالتةئانماه قدر ثمحديث، وقد كان قوم سمعوا من اةمرتين، وكتبت عنه في أحدهما قدر أربعم ةمك
(294).  
 (.0134/ س 93/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد الله ) (19)
 .، وسيأتي الكالم عليه عن اإلمام أحمد بتوسع(1437/ ح 3499/ 6مختصر تلخيص الذهبي ) (23)
 (.687العلل رواية عبد الله )(21)
 .(264/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (22)
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مواطن كثيرة ي، شيخ ابن عدي فقد أخرج له ابن عدي في المقر  القاسم بن زكرياأما  -
    (23) وسكت عنه، ولم يضعفه أو يذكره في الضعفاء. فهو ثقة أو صدوق على شرطه.

 ومحمد بن المثنى وحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، أبو همام الوليد بن شجاع ومثله -
 جرح والتعديل.أخرج لهم وسكت عنهم، أما محمد بن المثنى فقد نقل عنه في ال

 ومثلهم الوليد بن مسلم . -
  (20) وهو عندي ثبت صدوق.فقد قال فيه :  سليمان بن موسىوأما  -
 فقد أخرج له ابن عدي في مواطن كثيرة وسكت عنه.وأما نافع مولى ابن عمر،  -

  

اَرق ط نّي )ت: و  -11 ووثق جميع  (29)،العللفي  ذكر الحديثفقد  .(هـ389َعِلّي ب ن ع َمر الدَّ
، حدثنا بن مسلم الوليد)حدثنا قال أحمد: أحمد اإلمام مسند  بالنظر إلى إسناد رجاله

..  سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن عمر
 (.الحديث

( ووثقه ضمن 1278/ 136/ 2سنن الدارقطني )، فقد أخرج له في الوليد بن مسلمأما  -
 هذا ثابت صحيح. رجال إسنادٍه  وقال:

وسعيد  ، وقال:(3444/ س 127/ 13علل الدارقطني )فذكره في سعيد بن عبد العزيز أما  -
 بن عبد العزيز، وغيرهما من الحفاظ.

: وسليمان بن موسى، من الثقات  الدارقطنيفيه  قال  ، فقد وسليمان بن موسىوأما  -
 (.10/ 19الحفاظ أثنى عليه، عطاء بن أبي رباح، وأثنى علية الزهري. علل الدارقطني )

ووثقه ( 2390/ ح 183/ 3)سنن الدارقطني فقد أخرج له في نافع مولى ابن عمر وأما  -
 .إسناد ثابت :الدارقطنيضمن رجال إسنادٍه  وقال 

 

                                                           

 .(79/ 1) الرجال ضعفاء في الكامل. صدوق أو ثقة هو من إال أذكرهم لم الذين الرواة من يبقى والقال ابن عدي:  (20)
 (.701/ت 261/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (20)
 .(2978/ س 98/ 13علل الدارقطني ) (25)
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ولم  ، توثيق رجال إسنادهبمن ُيصحح الحديث على شرطه نقل أقوال وتطبيقات العلماء ]
 [ :ينقل عنه أنه أعله

بالنظر إلى إسناد وذلك  ووثق جميع رجاله، (هـ233يحيى بن معين )ت:  -12
، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن بن مسلم  )حدثنا الوليدقال أحمد: أحمد اإلمام مسند 

 .(... الحديث سليمان بن موسى، عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن عمر
  (26) ثَِقٌة.الوليد بن مسلم، قال يحيى بن معين:  -
  (27) من الثقات.، قال يحيى بن معين: سعيد بن عبد العزيز -
   (28) .ثقة، قال يحيى بن معين: سليمان بن موسى -
 (29) .ثقةقال يحيى بن معين:  نافع مولى ابن عمر، -

 

مسند بالنظر إلى إسناد وذلك  ، ووثق جميع رجاله(هـ230ت: علي بن المديني )و  -13
بن عبد العزيز، عن سليمان ، حدثنا سعيد بن مسلم )حدثنا الوليدقال أحمد: أحمد اإلمام 

 .(... الحديث بن موسى، عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن عمر
 الوليد أغرب وقد مثله، الشاميين من رأيت وما: علي بن المدينيالوليد بن مسلم، قال  -

  (34) .أحد فيها يشركه لم صحيحة أحاديث
َعِن الثقات: َصفوان ب ن علي، َعِن الوليد ب ن م سلم: أحدثكم ، قال سعيد بن عبد العزيز -

   (31) َعمرو، واب ن َجاِبر، وَسِعيد.
                                                           

 (.68/ ت 16 /9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (26)
وقال أَبو ز رَعة الدَِّمشقي: قلت لَيحيى بن َمعين، وذكرت له الح جَّة، فقلت له: م َحمَّد (، 382/ 1تاريخ ابن محرز ) (27)

بن ِإسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة ، ِإنما الح جَّة ع بيد الله بن ع َمر، ومالك بن أََنس، واأَلوزَاعي، وَسعيد بن عبد الَعزيز. 
 .(1172) تاريخه"»
 (.101/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (28)

 (.922و  921تاريخ الدور ) (29)

 (.93/ 31تهذيب الكمال في أسماء الرجال )( 34)

 (.1699/ ت 097/ 3التاريخ الكبير للبخاري ) (31)
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ذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع. في مصاف ، سليمان بن موسى -
  (32) الثقات وقدمه على كبار الثقات.

نافع مولى ابن عمر من أئمة التابعين من أهل المدينة نافع مولى ابن عمر، قال الخليلي:  -
إمام في العلم ، متفق عليه ، صحيح الرواية ، فمنهم من يقدمه على سالم ، ومنهم من ، 

سئل علي ابن و   (30) وفي الطبقات ذكر أصحاب نافع من الثقات (33) .يقارنه به
المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: مالك وإتقانه، وأيوب وفضله، وعبيد الله 

   (39) .وحفظه
 

وذلك  ، ووثق جميع رجاله(هـ277)ت:  حاتم الرازيمحمد بن إدريس أبو و  -10
، حدثنا بن مسلم  )حدثنا الوليدقال أحمد: أحمد اإلمام مسند بالنظر إلى إسناد 

سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع، مولى ابن عمر، أن ابن 
 .(.. الحديث عمر

  (36) ثقة.بن مسلم، قال أبو حاتم الرازي:  الوليد -

 (37) ثقة.، قال أبو حاتم الرازي: بن عبد العزيزسعيد  -

محله الصدق وفي حديثه بعض االضطراب، ، قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن موسى -
ونقل الجورقاني عن  (38) وال أعلم أحدا  من أصحاب مكحول أفقه منه وال اثبت منه.

                                                           

 (.619/ 2شرح علل الترمذي ) (32)

 (.249/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ) (33)
 (.619/ 2شرح علل الترمذي ) (30)

 (.17/ 1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (39)

 (.68/ ت 16/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (36)

 (.180/ ت 02/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (37)

 (.619/ ت 102/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (08)
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مستقيم، محله حديثه أبي عنه فقال: : سألت قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
  (39) الصدق، صالح الحديث.

  (04) نقل أبو حاتم توثيق العلماء له.، نافع مولى ابن عمر -
 : [من العلماء ضعفهمن  ]  

 وقد قسمت من ضعفه الحديث من العلماء إلى قسمين:

 .بضعفهمن صرح من العلماء  -1
 بتضعيف رجال إسناده أو أحدهم.الحديث على شرطه  يضعفمن  -2

ألقوالهم  ذكر بغيرأسماهم ب، وهذا سرد الحديث جماعة من أهل العلمضعف وقد   
 منهم :وتصرفاتهم، ف

عبد الحق اإلشبيلي و  (،هـ279أبو داود السجستاني )ت: و  (،هـ296)ت:  اإلمام البخاري
رحمهم الله جميعا .، (هـ846أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت: و  (،هـ981: )ت

  
  

 [ضعف الحديثب صرح منالعلماء منقل أقوال ]
قال أبو علي اللؤلؤىُّ: سمعٌت أبا داود يقول: هذا  (،هـ279أبو داود السجستاني )ت: و   -1

  (01) حديث منكر.
 ذكره ِفيَما. م نكر َحِديث َهَذا: َداو د أَب و قَالَ : قَالَ  (،هـ981: عبد الحق اإلشبيلي )تو   -2

 (02) .َعنه   اللؤ ل ِؤي
َرفعه أَب و َداو د َوقَاَل قال:  ،(هـ846أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت: و  -3

 (03) َهَذا َحِديث م نكر.
                                                           

 (.361/ ح 993/ 1) األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (09)
 (.2474/ ت 091/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (43)
 (.0920/ ح 289/ 7سنن أبي داود ) (01)
 .(207/ 3)لعبد الحق االشبيلي الكبرى األحكام (02)
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 : [الحديث بتضعيف بعض رجاله إسناده، أو أعرض عن االحتجاج به  ضعفمن ]

جدا  كما سيأتي سليمان بن موسى  وقد ضعف البخاري (،هـ296)ت:  اإلمام البخاري -1
  .مفصال   ترجمتهفي 

قال البخاري: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا ال أروي عنه شيئا  ، روى سليمان بن  -  
   (00) موسى أحاديث عامتها مناكير.

 

 [علة هذا اإلسناد عند من ضعفه ]

 وقد أعلة البخاري، وأبو داود، بتفرد سليمان بن موسى. 
    

 [سليمان بن موسى األشدقما يخص الجرح والتعديل في ترجمة  ]
  حافظ، له أفراد.  ،ثبت ثقة هأن سليمان بن موسى األشدق ترجمةوخالصة هذا      

 

 :[  مرتبته عندهم حسب األشدق سليمان بن موسىالجرح والتعديل في ترجمة  ترتيب] 
هشام، أبو أيوب، ويقال: أبو الربيع، ويقال: أبو  سليمان بن موسى القرشي األموي: اسمه   

 الدمشقي األشدق، مولى آل أبي سفيان بن حرب، فيه أهل الشام في زمانه.
 (مختلف فيهمن قال: إنه )  

 (09) (: وسليمان بن موسى، مختلف فيه.هـ799قال ابن رجب )ت:  -
: وسليمان بن موسى األشدق مختلف فيه، فوثقه بعضهم، هـ(762قال الزيلعي )ت: و  -

  (06) وقال البخاري: عنده مناكير.

                                                                                                                                                                              

 .(798تخريج أحاديث اإلحياء )ص:  (03)
 (.297العلل الكبير للترمذي )ص:  (00)
 (.189/ 7فتح الباري البن رجب ) (09)
 (.198/ 1نصب الراية ) (06)
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إال بعد قول في سليمان أقوال: وبالنظر في ترجمة سليمان بن موسى، لم يظهر الخالف 
 البخاري. 

 

 ( (ا  كتب) ما يدل على أن له أصوال  )
سليمان بن موسى بصحيفة حفظها،  جاءقال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز،  -

وجدته حين  فاستودعته صدري إالّ  فأعجبه ذلك. فقال له مكحول: أتعجب؟! ما سمعت شيئا  
   (07) أريده.

 :(الموثقون) -1
 التوثيق الصريح:( 1أ( )     

 

 ([هـ110]عطاء بن أبي رباح )ت: 
قال عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج، وسيد شباب أهل الشام  -

  (08) سليمان بن موسى، وسيد شباب أهل العراق حجاج بن أرطاة.

سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى إذا أقبل إلى عطاء قال )عطاء(: كفوا فقد قال  -
  (09) جاء من يكفيكم المسألة.

 ([هـ129)ت:  يمسلم الزهر  ]محمد بن
 يأتينا، وسليمان بن موسى، وأيم الزهرى: إن مكحوال   يوقال شعيب بن أبى حمزة: قال ل -

   (94) الرجلين.الله، إن سليمان بن موسى ألحفظ 
بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى يعرض على الزهري، أو على مكحول،  قال: سعيد -

    (91) وكان الزهري يعرض عليه يعني الحديث.
 

                                                           

 (.291/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (07)
 (.9426/ ح 230/ 3ابنه عبد الله )العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية  (08)
 (.101/ 0والجرح والتعديل البن أبي حاتم )، (317تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص:  (09)
(، وأبو نعيم في 182/ 2في "المستدرك على الصحيحين" ) (، والحاكم101/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (94)

 (.13641/ ح 169/ 7(، والبيهقي في "السنن الكبرى" )87/ 6"حلية األولياء" )
 (.291/ 0)البن عدي (، والكامل في ضعفاء الرجال 0801العلل لإلمام أحمد ) (91)



  جزء: الواعي في تصحيح حديث: زمارة الراعي                                   19الصفحة 

 ([هـ139)ت:  ي]برد بن سنان الشام
قال يحيى بن معين: نا معتمر بن سليمان قال: سمعت بردا  قال: كان الناس يجتمعون على  -

  (92) والذي يلي لهم المسألة سليمان بن موسى.عطاء 
 

 ( من كبار أصحاب مكحول[هـ138]زيد بن واقد )ت: 
وقال زيد بن واقد: عاش سليمان بن موسى بعد مكحول سنتين، وكنا نجلس إليه بعد  -

باب ي  يقطعه حتى يفر  منه، ثم يأخذ فمكحول وكان يأخذ كل يوم فى باب من العلم فال
فقلت له يوما : يا أبا الربيع جزاك الله عنا خيرا  فإنك تحدثنا بما نريد وما ال نعقله، غيره. قال: 

وفي رواية: بما نعلم وبما ال نعلم. قال زيد بن واقد: ولو قد بقى لنا سليمان بن موسى كفانا 
  (93) الناس.

 

 ([هـ194ك بن عبد العزيز بن جريج )ت: ]عبد المل
وكان،  ،سليمان بن موسى عن الزهري قال: وكان سليمان بن موسىقال ابن جريج: حدثني  -

  (90) فأثني عليه.
 قال ابن جريج: لم نرى من جاءنا من الشام يسأل عن مثل مسألته يعني سليمان بن موسى. -

(99)   
 (96) وقال ابن سعد: كان ثقة، أثنى عليه ابن جريج. -
َيان: ذكر ابن ج َري ج س َلي َماَن  - بَن م وَسى قَاَل: ما رأيت مثله، قَاَل: وقد َكاَن َعطَاء قَاَل س ف 

َيان: إِنَّه  ربما جاء بالشيء الذي )يختلفون فيه    (98)((97) يسمع منه. قَاَل س ف 

                                                           

 (.2148والعلل لإلمام أحمد ) ،(619/ ت 101/ 0ل البن أبي حاتم )الجرح والتعدي (92)
(، وسير أعالم النبالء 99/ 12تهذيب الكمال في أسماء الرجال )و (، 381/ 22تاريخ دمشق البن عساكر ) (93)

 (.193/ ت 033/ 9للذهبي )
 (.3667/ ح 960/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد الله ) (90)
 (.99/ 6(، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )87/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (99)
 (.097/ 7)البن سعد الطبقات الكبرى  (96)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (97)
 (.862/ 294/ 1بن أبي خيثمة )الالتاريخ الكبير  (98)
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وقال سفيان بن عيينة: ال نعلم مكحوال  خّلف بالشام مثل يزيد بن يزيد إال ما ذكره ابن جريح  -
  (99)من سليمان بن موسى. 

 

 ( راوية سليمان بن موسى[هـ167]سعيد بن عبد العزيز )ت: 
 (64) قال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول. -
 وقال سعيد بن عبد العزيز: كان مكحول أفقه من الزهري، وكان مكحول أفقه أهل الشام. -
 (61) ألخذت بيد سليمان بن موسى.: من أفضل الناس؟ يوقال سعيد أيضا : لو قيل ل -
وقال سعيد بن عبد العزيز : كان سليمان بن موسى يعرض على الزهري أو على مكحول  -

  (62) وكان الزهري يعرض عليه يعني الحديث.
 

 ([هـ170]عبد الله بن لهيعة )ت: 
ما لقيت  :سمعت ابن لهيعة وذكر سليمان بن موسى فقال ابن لهيعة :قال مروان بن محمد -

يونس وقد فقلت له: يا أبا عبد الرحمن وال األعرج وال أبو : قال مروان .مثل سليمان بن موسى
  (63) ما رأيت مثل سليمان بن موسى. ،وال األعرج وال أبو يونس :سمعا من أبي هريرة؟ قال

 

 ([هـ198]يحيى بن سعيد القطان )ت: 
يقع عندي عن سليمان بن موسى شيء قال عمرو بن علي الفالس: سمعت يحيى يقول: لم  -

تسعى بن الصفا عطاء، عن المرأة  .إال أني سمعت ابن جريج يقول: سألت سليمان بن موسى
  (60) والمروة فقال: ال.

                                                           

 (.193/ ت 030/ 9سير أعالم النبالء للذهبي ) (99)
(، وتهذيب التهذيب البن 90/ 12وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )(، 379/ 22تاريخ دمشق البن عساكر ) (64)

 (.387/ ت 226/ 0حجر )
 (.209تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص:  (61)
 (.0801/ ح 199/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد ) (62)
 (.99/ 12تهذيب الكمال في أسماء الرجال )، و (381/ 22تاريخ دمشق البن عساكر ) (63)
 (.701/ ت 291/ 0ضعفاء الرجال ) الكامل في (60)
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عطاء عن  عن عبد األعلىيخالف ما أخرجه ابن أبي شيبة الذي قاله سليمان بن موسى وهذا   
  (69)«.تسعى بين الصفا والمروة: »قال
تسعى : »)عطاء( قال ؟حجاج قال: سألت عطاء، عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضتالوعن    

  (66)«.بين الصفا والمروة

، )سرعة المشي( بين الصفا والمروة سليمان عن عطاء على الرقض قد يحمل ما نقله :أقوال   
   عن عطاء محمول على السعي بغير طهارة. عبد األعلىو ويكون ما نقله الحجاج 

 

 ([.هـ198]سفيان بن عيينة )ت: 
وقال سفيان بن عيينة: يزيد بن يزيد بن جابر ثقة عاقل حافظ من أهل الشام، وال يعلم  -

 (67) إال ما ذكره ابن جريج من سليمان بن موسى. ،مكحول خلف بالشام مثله

َيان: ذكر ابن ج َري ج س َلي َماَن بَن م وَسى قَاَل: ما رأيت مثله،  - قَاَل: وقد َكاَن َعطَاء قَاَل س ف 
َيان: إِنَّه  ربما جاء بالشيء الذي    (69) .((68))يختلفون فيه .يسمع منه. قَاَل س ف 

 

 ([.هـ218األعلى بن مسهر الدمشقى )ت:  ]أبو مسهر عبد
ما رأيت أحسن منك بعد سليمان  :قال أبو مسهر الدمشقى: قال لي سعيد بن عبد العزيز -

  (74) بن موسى.
أبو مسهر: لما مات مكحول، جلس يزيد بن يزيد، فكان نزر الكالم، فجالسوا سليمان قال  -

يعني من سعة  -بن موسى. قال مروان بن محمد األسدى: فجاءهم بما يريدون، وما ال يريدون 
   (71).-العلم 

                                                           

 (.10398/ ح 344/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) (69)
 (.10399/ ح 344/ 3مصنف ابن أبي شيبة ) (66)
 (.701/ ت 0/291الكامل في ضعفاء الرجال ) (67)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (68)
 (.862/ 294/ 1بن أبي خيثمة )الالتاريخ الكبير  (69)
 (.317أبي زرعة الدمشقي )ص: تاريخ  (74)
 (.382تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص:  (71)
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قال أبو زرعة: وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقديم، من أصحاب مكحول ثالثة: سليمان  -
  (72) موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، والعالء بن الحارث.بن 

 

 

 ([ هـ234بن سعد المعروف بابن سعد )ت: ]محمد 
قال ابن سعد: ثقة أثنى عليه ابن جريج قال: وقال معتمر بن سليمان عن برد قال: كانوا  -

  (73) يجتمعون على عطاء في المواسم فكان سليمان بن موسى هو الذي يسأل لهم.
 

 ([ هـ233]يحيى بن معين )ت: 
ن بن موسى في الزهري؟ قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ما حال سليما -

   (70) فقال: ثقة.
 (79) وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة وحديثه صحيح عندنا. -
إال بولي( يرويه ابن جريج؟ وقال عباس بن محمد: قلت ليحيى: حديث عائشة: )ال نكاح  -

 (76) فقال يحيى: ال يصح في هذا شيء إال حديث سليمان بن موسى.
 

 ([هـ230]علي بن المديني )
في مصاف الثقات وقدمه على   (77) وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع. -

 . ، كالليث بن سعدكبار الثقات
المديني كان من كبار أصحاب مكحول وكان خولط قال ابن حجر: وذكر العقيلي عن ابن  -

  (78) قبل موته بيسير.
 وأما ما ينقل عن علي بن المديني، أنه قال: مطعون فيه. فال يصح.

                                                           

 (.390تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص:  (72)
 (.097/ 7الطبقات الكبرى ) (73)
 (.101/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (70)
 (.387/ ت 227/ 0(، وتهذيب التهذيب البن حجر )379/ 22تاريخ دمشق البن عساكر ) (79)
 (.701/ ت 293/ 0(، والكامل في ضعفاء الرجال )1489/ 232/ 3رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين  (76)
 (.619/ 2شرح علل الترمذي ) (77)
 (.387/ ت 226/ 0تهذيب التهذيب البن حجر ) (78)
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أخرجه العقيلي قال: حدثني أحمد بن محمود الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مسعر 
   (79) ه.قال: سمعت علي بن المديني يقول: سليمان بن موسى مطعون في

يخالف ما نقل  ومحمد بن أحمد بن مسعر ال يعرف في أصحاب ابن المديني، وإن صح فإنه
وكلهم طالع كتاب  ،له المزي وال الذهبي وال ابن حجرولذلك لم ينق، عن علي بن المديني

 الضعفاء للعقيلي.
 

 ([هـ201]أحمد بن محمد بن حنبل )ت: 
   (84) أحمد. قال ابن الملقن: سليمان بن موسى، وثقه -
قال: كانوا يجتمعون على عطاء فى المواسم، كان سليمان بن  ،ونقل اإلمام أحمد قول برد -

ونقل اإلمام أحمد  (82) ونقل اإلمام أحمد ثناء ابن جريج. (81) موسى هو الذى يسأل لهم.
سعيد، بن عبد العزيز. قال: كان سليمان بن موسى يعرض على الزهري، أو على مكحول، وكان 

ونقل اإلمام أحمد ثناء عطاء بن أبي رباح. قال: سيد  (83) الزهري يعرض عليه يعني الحديث.
  (80) شباب أهل الشام سليمان بن موسى.

المزمار؟ فقال: " أكرهه، أليس به نهي عن النبي وسأل اإلمام أحمد، عن الرجل، ينفخ في  -
 صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي، فقلت: أليس هو منكرا؟

   (89) ن عمر، ثم قال: أكرهه.فقال: سليمان بن موسى يرويه عن نافع، عن اب
 

 ([هـ209إبراهيم، أبو سعيد دحيم )ت:  ]عبد الرحمن بن
    (86) الدارمى، عن دحيم: وسليمان بن موسى ثقة. وقال عثمان بن سعيد -

                                                           

 (.388/ 22(، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )632/ ت 104/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي ) (79)
 (.1437/ ح 3499/ 6مختصر تلخيص الذهبي ) (84)
 (.2148العلل رواية عبد الله ) (81)
 (.3667العلل رواية عبد الله ) (82)
 (.0801العلل رواية عبد الله ) (83)
 (.9426العلل رواية عبد الله ) (80)
 (.66األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل )ص:  (89)
 .(387/ ت 226/ 0البن حجر )(، وتهذيب التهذيب 193/ ت 033/ 9سير أعالم النبالء ) (86)
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  (87) وقال غيره، عن دحيم: أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى. -
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: سليمان بن موسى فوق يزيد بن يزيد؟  -

  (88)قال: نعم، وهو المقدم على أصحاب مكحول. 

في حديثه )سقط بأن نسب لدحيم أنه قال في سليمان: ه وهناك من أخطأ أو وقع في النقل عن
 .كما سيأتي  بعض االضطراب( ذكرته في المضعفين ضعفا  ليس بالشديد في الشواهد

 

 ([هـ209]هشام بن عمار )ت: 
أرفع؟ قال: قال يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار قلت له أي أصحاب مكحول  -

 ؟ قال: العالء بن الحارث. فمن يليه :سليمان بن موسى. قلت
   (89) قلت له: فسعيد بن عبد العزيز؟ فقال: نعم هؤالء الثالثة أعلى أصحاب مكحول.

 

 ([هـ279]أبو داود السجستاني )ت: 
في هامش ترجمة سليمان بن موسى أن أبا )حفظه الله( ذكر محقق كتاب تهذيب الكمال 

داود وثقه في كتابه سؤالت اآلجري فقال: وقال األجري عن أبي داود: ال بأس به ثقة )سؤاالته: 
 (. انتهى. 18/ الورقة  9

وهذا سبق قلم منه، فإن أبا داود لم يوثق سليمان هذا، وإنما قال في راوي أخر هو سليمان بن 
   (94) .قال: كوفي، نزل دمشق، ليس به بأس: و داودأب موسى الصغير وقال فيه

 .األشدق وثق سليمان بن موسى السجستاني ولم أجد أحدا  ذكر أن أبا داود -
 

 ([هـ277ن إدريس أبو حاتم الرازي )ت: ]محمد ب

                                                           

(. ونقل الذهبي عن دحيم قوله: كان مقدما  على أصحاب 619/ ت 101/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (87)
 (.3918/ ت 229/ 2ميزان االعتدال )كما في مكحول.  

  (.701ت / 291/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (88)
 (.396/ 2المعرفة والتاريخ ) (89)

 (.1989/ ت 204سؤاالت أبي عبيد اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني )ص:  (94)
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قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن موسى بن األشدق محله الصدق وفي حديثه بعض  -
    (91) أعلم أحدا  من أصحاب مكحول أفقه منه وال اثبت منه.االضطراب، وال 

وقال أبو حاتم الرازي أيضا : اختار من أهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه سليمان بن  -
     (92) موسى.

قال عبد الرحمن: سئل أبي عن أصحاب مكحول فقال: أثبتهم سليمان بن موسى ثم يزيد  -
      (93) بن جابر.بن يزيد 

عن سليمان بن موسى؟  )أبي( ونقل الجورقاني عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت -
       (90) ستقيم، محله الصدق، صالح الحديث.فقال: حديثه م

 

 ([هـ279ن عيسى أبو عيسى الترمذي )ت: ]محمد ب
أهل الَحِديث، اَل أعلم أحدا  من أهل ال علم من ال م تَـَقدِّمين تكلم قَاَل التِّر ِمِذّي: ه َو ثَِقة ِعن د  -

 (.1690/ ح 239/ 3وصحح له الترمذي في "السنن" ) (99) ِفيِه.
 

 ([هـ292بكر أحمد بن عمرو البزار )ت: ]أبو 
  (96) وقال البزار: سليمان بن موسى أجل من ابن جريج. -

 

 ([هـ314ر أبو جعفر الطََّبرِّي. )ت: ]محمد بن جري
البن جرير الطبري: وكان من فقهائهم سليمان بن موسى « طبقات الفقهاء»قال مغلطاي: وفي 

    (97) وكان فقيههم.

                                                           

 (.619/ ت 102/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (91)
 (.619/ ت 102/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (92)
 (.297/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (93)
 (.361/ ح 993/ 1األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ) (90)
/ 1(، واإللمام بأحاديث األحكام البن دقيق العيد )977/ 0بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان ) (99)

 /9(، والبدر المنير البن الملقن )303/ ح 230(، والمحرر في الحديث البن عبد الهادي )ص: 026/ ح 231
 ونسبه ابن الملقن لعلل الترمذي. (.270/ 1(، واألحكام الصغرى لعبد الحق )940/ 1(، واألحكام الكبرى )746

(، 139/ 3(، األحكام الوسطى )117/ 0(، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )999/ 7البدر المنير ) (96)
 (.283/ 1وتهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكالته البن القيم )
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    (98) ([هـ333أبو الَعَرب اإلفريقّي. )ت:  ]محمد بن أحمد بن تميم،
      (99) سليمان أنه غير ثقة.وقال أبو العرب: ما سمعت عن أحد في 

 

 ([هـ390]ومحمد بن حبان )ت: 
وقال ابن حبان: وكان فقيها ورعا؛ كانوا إذا اجتمعوا عند عطاء ونافع والزهري هو الذي  -

       (144) )يقول لهم( سؤال المسائل.

التابعين كان هو الذي  قال ابن حبان: من فقهاء أهل الشام ومتورعى الدمشقيين وجلة أتباع -
/ 280يتولى لهم سواد المسائل عند عطاء إذا اجتمعوا عنده. مشاهير علماء األمصار )ص: 

 (.1019ت 
 (.693/ ح 068/ 2) "صحيحه"وأخرج له في    

 

 ([ هـ369بو أحمد بن عدي الجرجاني )ت: ]أ
راو حدث عنه قال ابن عدي: ولسليمان بن موسى غير ما ذكرت من الحديث، وهو فقيه    

الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها ال يرويها غيره، وهو 
  (141) عندي ثبت صدوق.

 ثبت يدل على أنه يحتمل منه التفرد. :فقوله
وأما قول ابن عدي: وقد حدث بحديث ال نكاح إال بولي، عن الزهري عن عروة عن عائشة    

موسى، حجاج بن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب وقرة بن حيوئيل وأيوب بن موسى، مع سليمان بن 
وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وكل هؤالء طرقهم طرق غريبة إال حديث حجاج بن أرطاة فإنه 

 (.296/ 0مشهور رواه عنه جماعة. الكامل في ضعفاء الرجال )

                                                                                                                                                                              

 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (97)
 (.671/ 7وقال الذهبي : كان حافظ ا لمذهب مالك، مفتي ا. غلَب عليه علم الحديث والّرجال. تاريخ اإلسالم )  (98)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (99)
ورعا كانوا إذا اجتمعوا عند )والموجود في الثقات: وكان فقيها  (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (144)

 .(8192/ ت 379/ 6) حبان البن الثقات عطاء هو الذي كان يتولى لهم سؤل المسائل(.
 (.701/ت 261/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (141)
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ثبت ألن يعني حكاية حال الرواية فإن هذه فهذا ال ينزل مرتبة سليمان عن رتبة الثقة الأقول:     
الطرق غريبة بمعنى أنه لم يروي عن سليمان إال شخص واحد فقط وهو ابن جريج لكنها عن 
ابن جريج مشهورة. وكذلك باقي الراوة )ويزيد بن أبي حبيب وقرة بن حيوئيل وأيوب بن موسى، 

 وابن عيينة وإبراهيم بن سعد(.
تبة سفيان بن عيينة. ولكن طريق الحجاج بن أرطاه وهو أقل منهم طريق وال يعني أيضا  إنزال ر    

 مشورة قد رواها عن الحجاج جماعة كما قال ابن عدي. فأمر حكاية حال الرواة فقط.
وكذلك ذكر ابن عدي لحديث زمارة الراعي في حديث سليمان عند ترجمته له، أيضا  وأقول:   

 (. ثبت صدوقختم ترجمته بقوله : ) ال يعني عنده أنه يستنكره، مادام أنه
اَرق ط نيّ   ([هـ389)ت:  ]َعِلّي ب ن ع َمر الدَّ

قال الدارقطني: وسليمان بن موسى، من الثقات الحفاظ أثنى عليه، عطاء بن أبي رباح،  -
  (142)وأثنى علية الزهري. 

 

 ([هـ049الحاكم محمد بن عبد الله )ت: ]أبو عبد الله 
 (143) بن موسى ونقل توثيق ابن جريج والزهري لسليمان بن موسى.صحح الحاكم لسليمان  -

 

 ([هـ034الله أبو نعيم األصبهاني )ت: ]أحمد بن عبد 
قال أبو نعيم: سليمان األشدق ومنهم الصدوق األصدق الفقيه األحذق سليمان بن موسى  -

  (140) األشدق رضي الله تعالى عنه.
  (149) وعن غيره من التابعين رضي الله تعالى عنهم. قال أبو نعيم: فهو رجل أسند عن الزهريو  
 

 ([هـ096بو محمد ابن حزم الظاهري )ت: ]علي بن أحمد أ
 (146) قال ابن حزم: وسليمان فقيه أهل الشام أدرك التابعين األكابر. -

                                                           

 (.10/ 19علل الدارقطني ) (142)
 (.2749 / ح182/ 2المستدرك على الصحيحين )و  (،2179ح /17/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (143)

 
 (.87/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (140)
 (.88/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (149)
 (.380/ 9المحلى باآلثار ) (146)
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  (147) وقال ابن حزم أيضا : سليمان بن موسى، وهو ثقة. -
 

 ([هـ098الحسين، أبو بكر البيهقي )ت: ]أحمد بن 
  (148) قال البيهقي: سليمان بن موسى ثقة، قد احتج به مسلم بن الحجاج في الصحيح. -
وقال البيهقي: هذا الحديث رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن سليمان بن  -

   (149) موسى، عن الزهري وكلهم ثقة حافظ.
 

 ([هـ063ن عبد الله ابن عبد البر )ت: ]أبو عمر يوسف ب
قال ابن عبد البر: وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في  -

  (114) ذلك حجة ألنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام.
 

 ([هـ903 ]الحسين ب ن إبراهيم الحافظ، أبو عبد الله الجورقاني، )ت:
ن. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت قال الجورقاني: هذا حديث مشهور حس -

  (111) )أبي( عن سليمان بن موسى؟ فقال: حديثه مستقيم، محله الصدق، صالح الحديث.
 

ر الحافظ ، )ت:  َماِعيل ابن خل ف ون، أَب و َبك   هـ([ 636]م َحمَّد بن ِإس 
   (112)«.الثقات»وذكره ابن خلفون في 

 

 ([هـ708لله محمد بن أحمد الذهبي )ت: ]أبو عبد ا
قال الذهبي في "الميزان": كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل األوزاعي، وهذه  -

  (113) .الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها
 (.109وقال في كتابه"من تكلم فيه وهو موثق": صدوق وثق ) -

                                                           

 (.34/ 9المحلى باآلثار ) (147)
 (.21/ 6الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ) (148)
 (.998/ 7البدر المنير ) (149)
 (.86/ 19لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )التمهيد  (114)
 (.361/ ح 993/ 1األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ) (111)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (112)
 .(3918/ ت  2)ميزان االعتدال  (113)
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  (110) .دمشق مفتي الكبير، اإلماموقال أيضا  :  -
 

 ( الضمني:التوثيق( )2) -( 2
 ([هـ240س، أبو عبد الله الشافعى )ت: ]محمد بن إدري

( وكل من أخرج له الشافعي مسندا  )حديثا  مرفوعا ( ولم 13/ 9احتج به الشافعي في األم )  
 (119) يعله فهو يوثقه.

 ([هـ261م بن الحجاج صاحب الصحيح )ت: ]مسل
  (116) ثقة، قد احتج به مسلم بن الحجاج في الصحيح.قال البيهقي: سليمان بن موسى  -
  (117) ذكره الحاكم، والدارقطني في رجال مسلم.  

 وإنما أخرجه له في مقدمه ولم يخرج له في أصل الصحيح. -
قال المزي )في حديث أخطأ راويه في اسم شيخ ابن جريج(: ولم يذكر أبو بكر بن منجويه  -

مسلم وال غيره من المصنفين في رجال مسلم، وال نعلم له في سليمان بن موسى هذا في رجال 
( قال: لقيت طاوس ا فقلت: حدثني 3: 9الصحيح ذكر ا إال ما ذكر له مسلم في مقدمة كتابه )

 (118) فالن كيت وكيت. قال: إن كان مليَّا فخذ عنه.
أو أنه من أقول: ومن كتب عنه مسلم فهو يوثقه، وهذا ال يعني أنه أخرج له في صحيحه    

 رجال الصحيح، ذاك شيء وهذا شيء آخر.
 

                                                           

 .(033/ 9) النبالء أعالم سير (110)
أخبرنا محمد بن رمضان المصري، أخبرنا ابن عبد الحكم قال  (07/ ح 86مناقب الشافعي لألبري )ص: وفي  (119)

 قال:
قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه في أذنه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا 

 فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نافع أتسمع؟ حتى قلت: ال.
لنهاه أن يسمع، ولكنه ن حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حراما  ما أباح لنافع و فقلت: ينبغي ألن يكو   

 .على التنزه
 (.21/ 6الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ) (116)
/ 126(، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم )ص: 028/ ت 96/ 2ذكر أسماء التابعين للدارقطني ) (117)

 (.992ت 
 (.7671/ ح 97/ 6تحفة األشراف بمعرفة األطراف ) (118)
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 ([هـ347لي أبو محمد ابن الجارود )ت: ]عبد الله بن ع
/ 179(، )ص: 270/ ح 79)ص:  .وأخرج له ابن الجارود في كتابه المنتقى، في موضعين -

(. مع ذكره ابن الجارود لسليمان بن موسى في الضعفاء مما يعني أنه ال يوثقه بل في 744ح 
 عنده في درجة الصدوقية بين الضعف والثقة.

 

َحاق ب ن خ َزي َمة )ت:  ]م َحمَّد ب ن  ([هـ311ِإس 
 .(1491/ ح 904/ 1صحيح له ابن خزيمة بإخرجه لحديثه في صحيحه )

 

 ([هـ316اإلسفراييني )ت: ]أبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
 (.2997/ ح 139/ 2أخرج له أبو عوانة في مستخرجه ) -

 

 ([هـ321ن محمد بن سالمة الطحاوي )ت: ]أبو جعفر أحمد ب
 (.3629/ ح 262/ 9أخرج له الطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" ) -

 

 ([هـ962ن محمد أبو سعد السمعاني )ت: ]عبد الكريم ب
قال السمعاني: هذا حديث حسن محفوظ، من حديث سليمان بن موسى، عن الزهري.  -

 (.913المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )ص: 
 

 ([هـ971المعروف بابن عساكر )ت:  ،الله]أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
ي. قال ابن عساكر: هذا حديث حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسى عن الزهر  -

 (.230/ ح 240/ 1معجم ابن عساكر )
 

 ([هـ981ي عيسى أبو موسى المديني )ت: ]محمد بن أبي بكر بن أب
أبو موسى المديني: هذا حديث ثابت مشهور يحتج به. اللطائف من دقائق المعارف ألبي  -

 (.996/ ح 282موسى المديني )ص: 
 

 ([هـ603د بن عبد الواحد المقدسي )ت: ]ضياء الدين أبو عبد الله محم
 (.1300/ ح 133/ 0أخرجه له الضياء في األحاديث المختارة على الصحيحين )

 

 .الثقة إلى الصدوقية()من أنزله من درجة  - 2
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 ([هـ260]أبو زرعة الرازي )
/ ت 622/ 2ذكره أبو زرعة الرازي في كتابه "الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي" ) -

133.) 
وقال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل )باب بيان صفة من ال يحتمل الرواية في  -

حدثنا عبد الرحمن نا أبي وأبو زرعة قاال نا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم  األحكام والسنن عنه(:
عن سليمان بن موسى أنه قال ال  -يعني ابن عبد العزيز  -الدمشقي نا الوليد عن سعيد 

  (119) تأخذوا الحديث عن الصحفيين وال تقرأوا القرآن على المصحفيين.
 فلو كان عندهم مضعفا  لما حكايا عنه هذا القول.

 

 ([هـ343ئي )ت: ]النسا
ِقي أحد ال ف َقَهاء لَي َس بِال َقِوّي ِفي الَحِديث. -   (124) قال النسائي: س َلي َمان بن م وَسى الدَِّمش 
  (121) موضع آخر: في حديثه شيء.وقال النسائي: في  -
قال مغلطاي: وذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع، قال: وليس بذاك القوي  -

  (122) في الحديث.
)الطَّبَـَقة األولى فقال:  بين الثقات والضعفاء كما ذكر النسائيهي طبقة والطبقة السابعة أقوال: 

ثم ذكر الثقات منهم، ثم ذكر الطبقة التاسعة فقال:  عمر(من َأص َحاب نَاِفع مولى عبد الله بن 
)الطَّبَـَقة ال َمتـ ر وك فذكرهم، ثم ذكر طبقة المتروكين فقال:  .)الطَّبَـَقة التَّاِسَعة وهم الضَُّعَفاء(

 .َحِديثهم (
 

، قال النسائي: هذا «قتيال خطأ فديته مائة من اإلبل من قتل»وقال النسائي في حديث:  -
 (123) كر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، وال محمد بن راشد.حديث من

                                                           

 (.31/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (119)
 (.292/ 09الضعفاء والمتروكون للنسائي )ص:  (124)
 (.193/ ت 033/ 9(، وسير أعالم النبالء )2971/ ت 92/ 12تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (121)
 .(93الطبقات للنسائي )ص: و  ،(2228/ ت 99/ 6)ال تهذيب الكمال إكم (122)
 .(6976/ ح 399/ 6السنن الكبرى للنسائي ) (123)
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ا وله فيه شركاء»وقال النسائي في حديث:  - قال النسائي: سليمان بن موسى « من أعتق عبد 
ا روى هذا الحديث عن عطاء غيره.  (120) ليس بذاك القوي في الحديث، وال نعلم أحد 

 وهذا نوع توثيق عند النسائي.، وسكت عنه، أحاديثأخرجه له النسائي في سننه وقد  -
قال الذهبي: وقد قيل في َجَماعاٍت: "ليس بالقوّي، واحت جَّ به". وهذا النَّسائيُّ قد قال في  -

ٍة: "ليس بالقوّي"، وي خرِج   ليس بالقوي ليس بَجر ٍح  قول نا:لهم في كتابه. قال )النسائي(:  ِعدَّ
  (129) .م ف ِسد

صدوق وسط بل هو  وال يوثقه مطلقا   ،النسائي أنه ال يضعفه مطلقا   مرتبته عندفخالصة أقوال: 
 عنده.

قال ابن عبد الهادي: فإنَّ سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام  -
 (126) صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث.

 

 ([هـ347و يحيى الّساجّي الحافظ. )ت: ]زكريّا بن يحيى أب
  (127) قال الساجي: عنده مناكير. -

 

 (توجيه قولهم: عنده مناكير في حديث الراوي)
قال ابن دقيق العيد: أكثر  هذه األقوال ليس بالشديد؛ وقول أحمد: روى أحاديث مناكير، ال    

وينتهَي إلى أن يقال فيه: منكر  يقتضي بم جرَّده ترَك روايته، حتى تكثَر المناكير في روايته،
  (128) الحديث.

قال السخاوي: ألن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة  -
األخرى ال تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي 

  (129) حاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه.أ

                                                           

 (.7679/ ح 99/ 6تحفة األشراف بمعرفة األطراف ) (120)
 (.82الموقظة في علم مصطلح الحديث )ص:  (129)
 (.287/ 0تنقيح التحقيق البن عبد الهادي ) (126)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (127)
 (.207/ 3شرح اإللمام بأحاديث األحكام ) (128)
 (.134/ 2فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (129)
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العيد: لقائل يقول: إذا ثبت توثيقه بقول علي بن المديني، فلتعد هذه تفردات قال ابن دقيق 
 (134) ثقة.

 

 ([هـ347لي أبو محمد ابن الجارود )ت: ]عبد الله بن ع
   (131)قال مغلطاي: وذكره ابن الجارود في جملة الضعفاء. -

/ 179(، )ص: 270/ ح 79)ص:  .وأخرج له ابن الجارود في كتابه المنتقى، في موضعين -
 (.744ح 

عله وسط ال ثقة وال ضعيف، وهي جواحتجاجه له في المنتقي مع ذكره له في الضعفاء يأقوال: 
 درجة الصدوقية.

 ([هـ378الحاكم الكبير )ت: ]أبو أحمد محمد بن محمد المعروف ب
    (132) وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. -

 ال يعني مطلق الضعف، كما تقدم في قول الساجي.أقوال: وهذا 
 

 ([هـ063ن عبد الله ابن عبد البر )ت: ]أبو عمر يوسف ب
قال أبو عمر: الحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه 

 وسلم أنه قال ))كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح((
أبي حسين عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه فروي عنه  ورواه سليمان بن موسى عن بن

 منقطعا ومتصال ، واضطرب عليه أيضا في ابن أبي حسين.
 (133) وسليمان بن موسى وإن كان أحد أئمة أهل الشام في العلم فهو عندهم سيئ الحفظ.

جماعة أقوال: هذا ال يقضي مطلق الضعف، ألن ابن عبد البر يقول في سليمان: وقد رواه عنه 
لم يذكروا ذلك ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة ألنه قد نقله عنه ثقات منهم 

/ 19سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )
86.) 

                                                           

 (.322/ 1اإلمام في معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (134)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (131)
 (.2228/ ت 99/ 6إكمال تهذيب الكمال ) (132)
 (.206/ 9)البن عبد البر االستذكار  (133)
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 ([هـ997مد أبو الفرج ابن الجوزي )ت: ]عبد الرحمن بن علي بن مح
الضعفاء والمتروكون ونقل تضعيف علي بن المديني، والبخاري ذكره ابن الجوزي في  -

 (130)والنسائي.
وقال ابن الجوزي: وأما حديث ابن عمر ففي طريقه األول سليمان بن موسى قال ابن  -

  (139) المديني: سليمان مطعون عليه، وقال البخاري: عنده مناكير.
وليها فنكاحها باطل(: قال ابن  وقال ابن الجوزي في حديث: )إذا نكحت المرأة بغير إذن -

جريح فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه قال وكان سليمان بن موسى ذكر فأثنى 
 عليه.

قلت )ابن الجوزي(: وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا منه وذلك ال يدل على الطعن في 
   (136) سليمان ألنه ثقة.

 

 هـ([ 700بلي )ت: ]محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحن
قال ابن عبد الهادي: فإنَّ سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام  -

 (137) صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث.
 

 ([هـ892الحافظ بن حجر العسقالني )ت: ]
 بقليل. التقريب.خولط قبل موته حديثه بعض لين، و  يقال ابن حجر: صدوق فقيه ف -

 

 .(المضعفون) - 3
 (:غير الشديد التضعيف( )3( )1

 ([هـ322ن عمرو أبو جعفر العقيلي )ت: ]محمد ب
 (138) ذكره العقلي في كتابه الضعفاء ونقل كالم المضعفين فيه. -

                                                           

 .(1909/ ت 29/ 2)البن الجوزي الضعفاء والمتروكون  (130)
 (.90/ 2)البن الجوزي التحقيق في مسائل الخالف  (139)
 (.1689/ ح 296/ 2)البن الجوزي التحقيق في مسائل الخالف  (136)
 (.287/ 0تنقيح التحقيق البن عبد الهادي ) (137)
 (.632ت / 104/ 2الضعفاء للعقيلي ) (138)
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، فقلت: حدثني فالن، ونقل العقيلي عن األوزاعي، عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاوسا   -
   (139)، فقال: إن كان مليئا فخذ عنه.فالنوحدثني 

قال ابن حجر: وذكر العقيلي عن ابن المديني كان من كبار أصحاب مكحول وكان خولط  -
  (104) قبل موته بيسير.

 
 (:التضعيف الضمني( )3( )2
له في سنن في مواطن عديدة  منكر الحديث. وأخرج :قال أبو داود: في حديث الزمارة -

 بغيره، وسكت عنه. ا  مقترن
 

 (من نسب قوال  لدحيم خطأ)
 ([هـ209أبو سعيد دحيم )ت: ]عبد الرحمن بن إبراهيم، 

 انتهى. ولم يكن في أصحاب مكحول أفقه منه. ،دحيم: في حديثه بعض االضطراب قال -
 (.999/ 7(، وابن الملقن في البدر المنير )139/ 3نقله عبد الحق في األحكام الوسطى ) 

 ووهم ولعله في المطبوع سقط. ،هذا القول لدحيم خطاءونسبة 
فإن هذا القول هو قول أبي حاتم الرازي، وكل من نقل توثيق دحيم نقل معه قول أبي حاتم 

كد أنه في العبارة ؤ يوافق فيه قول أبي حاتم، والذي يالرازي، ولم يذكر هذا القول لدحيم الذي 
يم لم ينقل قول أبو حاتم الرازي، وهذا يؤكد سقط أن من نسب القول )باالضطراب( إلى دح

 والعلم عند الله. وجود سقط.
 

 (من ضعفه جدا  ) - 0
  (101) قال البخاري: وِعن ده مناكير. -
  (102) وقال البخاري أيضا : َوِعن ده َأَحاِديث عجائب. -

                                                           

 (.12/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي ) (139)
 (.387/ ت 226/ 0تهذيب التهذيب البن حجر ) (104)
 (.109/ ت 69(، والضعفاء الصغير للبخاري )ص: 1888/ ت 38/ 0التاريخ الكبير للبخاري ) (101)
 (.1076/ ت 340/ 1التاريخ األوسط ) (102)
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بن  قال البخاري: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا ال أروي عنه شيئا  ، روى سليمان -
   (103) موسى أحاديث عامتها مناكير.

 -الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى: يتكلمون فيه  -وقال البخاري في ترجمة  -
 (100) سليمان بن موسى.

 (109) بلفظ: يتكلمون في سليمان بن موسى. "تاريخ دمشق"ابن عساكر في  دوجاء عن   
 (توجيه كالم المضعفين له جدا  )

 بتضعيف سليمان بن موسى تضعيفا  شديدا .انفرد البخاري 
 ،وقال الترمذي في العلل: لم أسمع أحدا  من المتقدمين تكلم في سليمان بن موسى -

  (106) وسليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، ونقل تضعيف البخاري.

منها، قال ابن عبد البر: وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى وطعن فيما انفرد به 
   (107) وأكثر أهل العلم يصححون حديثه بأنه إمام من أئمة أهل الشام وفقيه من جلة فقهائهم.

 (ترك سفيان بن عيينة له)
   (108). قال البخاري: أدركه اب ن ع َيينة بمكة، وخرج ولم يسمع منه -

 (توجيه ترك سفيان بن عيينة له)
ولم يكن قد لقيه، فتركه له ليس عن أما ترك سفيان بن عيينة ألنه كان في موسم حج،  -

 تضعيف له، بل ألنه خرج قبل أن يجتمع به.
قدم محمد بن هشام الموسم ومعه الزهري والوليد بن هشام  ةقال أبو معمر عن ابن عيين -

المعيطي ويحيى بن يحيى الغساني ويزيد بن يزيد بن جابر وسليمان بن موسى وعبد الكريم بن 
ن أبي حرة الحراني فسمع ابن عيينه منهم إال سليمان بن موسى مالك وخصيف وإبراهيم ب

                                                           

 (.297العلل الكبير للترمذي )ص:  (103)
 (.3436/ ت 336/ 0الكبير للبخاري )التاريخ  (100)
 (.377/ 20تاريخ دمشق البن عساكر ) (109)
 (.026/ ح 231/ 1اإللمام بأحاديث األحكام ) (106)
 (.67/ 9االستذكار ) (107)
 (.67/ 9االستذكار ) (108)
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فذاكره ابن جريج ممن سمعت حين قال هل سمعت من األزرق الطوال ذاك سليمان بن موسى 
  (109) فأردت أن أخرج في طلبه، فقيل: خرج منذ أيام.

 .بن موسى وقد أثنى ابن عيينة على سليمان
مكحوال  خّلف بالشام مثل يزيد بن يزيد إال ما ذكره ابن جريح قال سفيان بن عيينة: ال نعلم  -

   (194) من سليمان بن موسى.
 

 (روايته عن نافع) -9
وذكر الواقدي قال حدثني نافع بن أبي نعيم وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال ابن عبد البر: -

نافع الذي سمع من عبد الله وأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي فروة قالوا: كان كتاب 
بن عمر في صحيفة فكنا نقرؤها عليه فنقول يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك فنقول: حدثنا 

 نافع؟ فيقول: نعم.
قال وسمعت نافع بن أبي نعيم يقول من أخبرك أن أحدا  من أهل الدنيا قرأ عليه نافع فال تصدقه  

 كان ألحن من ذلك.
روينا عن سليمان بن موسى قال: رأيت نافعا مولى ابن عمر يملي عليه قال ابن عبد البر: قد 

 (191) ويكتب بين يديه.
 

 (ختصاصه بهاتقدم سليمان في مكحول و ) -6 
يقدم   -( هـ218عبد األعلى الدمشقى )ت: -سهر قال أبو زرعة الدمشقي: وكنت أرى أبا م -

ويزيد بن يزيد بن جابر، والعالء كل التقديم، من أصحاب مكحول ثالثة: سليمان بن موسى، 
  (192) بن الحارث.

 

 (طبقة سليمان في الرواة عن الزهري) -7

                                                           

 (.389/ 22تاريخ دمشق البن عساكر ) (109)
 (.193/ ت 030/ 9سير أعالم النبالء للذهبي ) (194)
 (.1888/ ت 38/ 0الكبير للبخاري )التاريخ  (191)
 (.390تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص:  (192)
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ن بن موسى في الزهري؟ قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: ما حال سليما -
  (193) فقال: ثقة.

 

 (من اعتبر انفردات سليمان تفردات وليست مناكير) -8
قال ابن عدي: ولسليمان بن موسى غير ما ذكرت من الحديث، وهو فقيه راو حدث عنه  -

يرويها غيره، وهو الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها ال 
  (190) عندي ثبت صدوق.

حتى يغلب ( قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي 2قال ابن رجل الحنبلي: قواعد في العلل" ) -
عليهم االشتغال به ال يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، وال يقيمون أسانيده، وال متونه، 
ويخطئون في حفظ األسانيد كثيرا ، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه. وربما 

 ...يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم، 
 (199) لدمشقي، الفقيه، يروي األحاديث بألفاظ مستغربة.وكذلك سليمان بن موسى ا

 

 (، أو أرسلهدفاع سليمان بن موسى عن نفسه فيما تفرد به)
 بن موسى عن سليمان )بن عبد العزيز( : حدثنا سعيد)بن مسلم( قال دحيم: حدثنا الوليد -

 هقال: طلب الناس منا اإلسناد بعد ما مات أصحابنا ولو طلبوه منا وهم أحياء ثم التمسنا
  (196) .لوجدناه عندهم قائما  

 

: افراده وخالصة ترجمة سليمان بن موسى األشدق أنه ثقة ثبت، حافظ، له أفراد، اختلف في  
يخلو منه أحد ويعرف خطأ ، وأما الخطأ فال فمنهم من اعتبرها غرائب، والبعض اعتبرها مناكير

 وبالله التوفيق والسداد. .مثل سليمان بن موسى إذا خالف غيره
 
 [الطريق الثاني]

                                                           

 (.101/ 0الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (193)
 (.701/ت 261/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (190)
 (.833/ 2شرح علل الترمذي ) (199)
 (.293/ 0الكامل في ضعفاء الرجال ) (196)
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/ 287/ 7) ه"سننفي "داود  وأب طريق ميمون بن مهران عن نافع عن ابن عمر، فأخرجه ماأو    
 "شعب اإليمانفي "و (، 24999/ ح 379/ 14) "السنن الكبرىفي "لبيهقي وا، (0926ح 

(، 9237/ 207/ 13) "شرح مشكل اآلثار، والطحاوي في "(0764/ ح 124/ 7)
عبد  الله بن  جعفر  ، كلهم من طريق(1173/ ح 04/ 2) "المعجم األوسطوالطبراني في "

ملى ابن  ، عن نافعِ بن مهران  الرَّقِّّى، قال: حدَّثني أبو الَمليح )الحسن بن عمر(، عن ميمونٍ 
  . الحديث.عمر، قال: كنا مع ابن عمر

 .وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات    
  
 [ ميمون بن مهران من صحح لطريق]

أحمد بن الحسين، ، و (هـ321)ت:  سالمة الطحاويأبو جعفر أحمد بن محمد بن صححه، 
وتابعه ، قال ابن رجب: (هـ799ابن رجب الحنبلي )ت: و ، (هـ098أبو بكر البيهقي )ت: 

فرواه عن نافع أيضا ، خرَّج حديثه أبو داود. والمطعم هذا ثقة جليل عليه المطعم بن المقدام، 
القدر.وتابعهما أيضا : ميمون بن مهران عن نافع، خرَّج حديثه أبو داود أيضا . وروي أيضا  عن 

 (.092/ 2) رجبمجموع رسائل ابن  مالك وعبد الله العمري عن نافع، إال أنه ال يثبت عنهما.
 

 [ من ضعف هذا لطريق]
 قال أبو داود: هذا أنَكر ها.، (0926/ ح 287/ 7) ه"سننفي "داود  وأب

 

 [لثالطريق الثا]
/ 286/ 7) ه"سننفي "داود  وأب عن نافع عن ابن عمر، فأخرجه المطعم بن المقداموأما طريق 

المعجم في "لطبراني او ، (24998/ح 379/ 14السنن الكبرى للبيهقي )، (0929 ح
/ 2)" مسند الشاميينو"، (11/ ح 29/ 1)المعجم الصغير و  ،(6767/ ح 33/ 7) "األوسط

 .(911/ ح 99
 بن يزيد السلمي الدمشقي االرزق( خالد) هأبي عن، بن يزيد السلمي محمود بن خالدمن طريق 

 .. به.ابن عمرمولى ابن عمر عن  نافع عنمطعم بن المقدام ،  عن، 
 .حسن الحديثوالد محمود ،  بن يزيد السلمي الدمشقي االرزق خالد:  حسنوإسناده 
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 (198) وأخرج له أبو عوانة في صحيحه. (197) وثقه ابن حبان في الثقات،
لم يرو هذا الحديث عن المطعم بن المقدام إال خالد بن أبي خالد، تفرد به: ابنه قال الطبراني: 

 .محمود
زرعة نا  يأب، من طريق ( 3468/ ت 169/ 26) "تاريخ دمشقفي "ابن عساكر وأخرج 

 به. محمد بن عايذ نا أبي نا المطعم بن المقدام
 .عايذ بن سعيد والد محمد بن عايذ روى عن المطعم بن المقدامقال ابن عساكر: 

هو خالد بن يزيد والد محمود  عايذ بن سعيد والد محمدوهذا االسم خطأ واإلسناد خطأ، فإن 
     المذكور في إسناد أبي داود.

 السلمي سعيد بن عايذ بن محمد بن الله عايذثم ترجم له أيضا  ابن عساكر مرة أخرى بقوله : 
 وهو هو نفسه. (199). زرعة أبو عنه روى أبيه عن روى أبيه عن حكى

 

 [ من صحح هذا الطريق]
/ 14السنن الكبرى )أخرجه في . (هـ098أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي )ت:  -

ابن و  (164).وسكت عنه البيهقي وسكوته تصحيح، أو تحسين له، (82499/ ح 379
وتابعه عليه المطعم بن المقدام، فرواه عن ، قال ابن رجب: (هـ799رجب الحنبلي )ت: 

هذا ثقة جليل القدر.وتابعهما أيضا : ميمون بن  نافع أيضا ، خرَّج حديثه أبو داود. والمطعم
مهران عن نافع، خرَّج حديثه أبو داود أيضا . وروي أيضا  عن مالك وعبد الله العمري عن 

 (.092/ 2) رجبمجموع رسائل ابن  نافع، إال أنه ال يثبت عنهما.
  

                                                           

يروي عن المطعم بن المقدام روى عنه ابنه محمود بن خالد. الثقات البن خالد أبو محمود قال ابن حبان :  (197)
 (.13120/ ت 220/ 8حبان )

 (.9948/ ح 032/ 12مستخرج أبي عوانة ) (198)
 .(3469/ ت 174/ 26) عساكر البن دمشق تاريخ (199)
من االكتفاء على نحو ما شرطته في مصنفاتي،  .(: ..2/ ص  1)ج قال البيهقي في كتابه دالئل النبوة :  (160)

من السقيم، واالجتزاء بالمعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده،  بالصحيح
واالعتماد على جملة ما تقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ. وبالله التوفيق، وهو حسبي في 

 ري، ونعم الوكيل.أمو 
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 [ من ضعف هذا لطريق]
داود: أ دِخَل بيَن م طعٍم ونافع قال أبو ، (0929/ ح 286/ 7 ه"سننفي "داود  وأب -

 (161) .سليمان  بن  موسى
 

 [ الخالصة] 
 ثابت. صحيح ابن عمرأن حديث  -1
 . مقبولة لسليمان بن موسىميمون بن مهران والمطعم بن المقدام  أن متابعة و  -2
يقع في ضبطه وإتقانه  تفرداتهأن  ، واألصلحافظ ثبت سليمان بن موسى ثقةأن  -3

 قبولها.
  

 [حديثيةفوائد ]
فالقول قول  العلماء بأنه غير ثقة، وخالفه جمهور :بالحكم على راوٍ  إذا تفرد عالمٌ  -1

 األكثر.
إخراج  )من أخرج له مسلم في مقدمة صحيحه فقط ولم يخرج له في الصحيح(  -2

مسلم للراوي في مقدمة صحيحه يتضمن توثيق الراوي، وال يعني أنه أخرج له في 
 صحيحه.صحيحه أو أنه من رجال 

ووجد له حديث اضطرب  ،في حديثه اضطراب ه:بأنالثقة الحافظ إذا وصف الراوي  -3
 ق االضطراب إال في ذلك الحديث.لفيه فإنه ال يحكم عليه بمط

من قال فيه: عنده مناكير. ويوثقونه فهذا يعني أنه ينفرد بأشياء ال يقع في ضبطه  -0
ليمان بن موسى كذلك، ألنه ال ، هذه كفائدة وال يعني أن سواتقانه ما يجبر تفرده

 يقال في مفارده مناكير.
ال و  التي يوثق بها سليمان بن موسى عن العلل له، الترمذيعبارة عن العلماء نقل  -9

 .العلل للترمذيالمطبوع من توجد في 
 وبالله التوفيق والسداد.    

                                                           

فإن قيل: ما وجه تضعيف أبو داود لهذا الطريق؟ فيقال : لو كان هذا الطريق عند أبي داود مقبوال  لصحح به باقي  (161)
 الطرق، ولرفع به نكارة طريق سليمان، لكنه أيضا  ال يثبت عنده.
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 يوم الدين. والحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن تبعه إلى
 ه 00/06/1441وكتبه : محمد بن عبده بن محمد البعداني في                  

 
 
 


